Vergadering GROS

Verslag vergadering 5 – 21 oktober 2015
Aanwezig
Van Boven Sien, De Lange Hendrik, Coussens Ria, Deruyter Hans, Laureys Bart, Delfosse Philippe, Van De Sompel Diane, Decock Anniek, Veireman Cleo
Verontschuldigd
Vandenbussche Ann, Claeys Marc, Ghyselinck Kathleen, Lagaert Marc, Vande Velde Hilde,
Vlassenbroeck Walter, Quintyn Ina, Van Nieuwenhuize Antoine, Vanbiervliet Wim, Samyn Mariska
Afwezig
Van Petegem Philippe, Dirk Vanroose

1. Verslag vergadering 26/8/2015
Ok, geen opmerkingen meer.
Verslag van de klimaattafel wordt gevraagd en zal worden doorgestuurd naar de leden van de
GROS.

2. Opvolging Fairtrade-Campagne
PARNTERS:
De lijst met partners werd doorgestuurd naar de leden van de trekkersgroep en tegen de volgende vergadering wordt bekeken welke we gaan aanschrijven en hoe. Omdat we nu te weinig tijd hadden hiervoor zullen we volgende keer vroeger samenkomen.
STER - Fans
Het doel: 2.500 fans =min 4 FT-producten verbruiken/kopen en weten wat Fairtrade is
Nu : 891 FANS
Idee om extra fans te werven tijdens de cadeaubeurs.
STER – FT Straat
Wijkcomités aanschrijven in het voorjaar 2016.
STER FT Ambassadeur
Wim Vanbiervliet, An Defloor, Ina Quintin. Ina zal minder actief zijn en kan de trekkersvergaderingen niet meer bijwonen. We gaan op zoek naar een extra ambassadeur. Ideeën waren:
Vincent van Peteghem, Lieve van Lancker, Dossche, Scoutscomité,…
STER FT-communicatie

STER FT-bestuur
Trekkersgroep geeft aan dat beleid goed bezig is via aantoonbare realisaties die na het behalen van de titel werden ondernomen i.k.v. een beleidsmatig engagement voor FairTradeGemeente. Meld ons jouw kwalitatieve beoordeling, en behaal je ster!
In principe kunnen we deze ster behalen, maar we bekijken of er zaken zijn die het bestuur
nog extra kan doen. We zullen eerst een overzicht maken van wat er nu al aan Fairtrade producten wordt gebruikt binnen de verschillende diensten van de gemeente.
CHOCOLADEPROJECT
Hanssens, Rutsaert en Dossche doen mee. Artikel komt in infoblad.
Nog meer reclame verspreiden
Concreet: lijst partners bekijken
Concreet: volgende vergadering samenkomen om 19u
Concreet: informeren voor Fairtrade bloemen voor de bloemenmarkt 2016
Concreet: extra ambassadeur zoeken
Concreet: overzicht maken van wat alle diensten al doen met fairtrade
Concreet: reclame maken voor chocolade actie: site, facebook, magazine D&M, parochieblad,
affiches in scholen.

3. Noodhulp verdelen

De aanwezigen beslissen unaniem om de overige 1000 euro van het budget voor noodhulp aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen te schenken.
Er is nog budget voor activiteiten of ideeën van de Fairtrade trekkersgroep en er is ook
nog budget voor structurele ondersteuning van de GROS.

4. Kerstmarkt
De GROS heeft besloten hier niet aan deel te nemen.
Men vindt het wel een goed idee om verjaardagskalenders te maken met als centrale doel
bekendmaking van de GROS en zijn leden.
Concreet: Kalenders maken.

5. Antwoord OCMW - vluchtelingen
VRAAG: In de GROS vergadering van 26 augustus 2015 werd de vluchtelingentoestroom en
de schrijnende toestand in de vluchtelingenkampen besproken.
De GROS stelt de vraag welke hulp er momenteel is vanuit de gemeente, hoe de gemeente dit
probleem verder zal aanpakken en welke concrete acties er kunnen ondernomen worden.
Wat is de visie van het college ten aanzien van een lokaal beleid met betrekking tot deze
thematiek en welk concreet beleid wil men daaraan koppelen?
ANTWOORD: Het college vraagt deze vraag door te sturen naar het OCMW.
ANTWOORD OCMW: Deze vraag werd behandeld op de OCMWraad van 30/9/2015 en er komt
een artikel in het infoblad. Verder wordt er afgewacht wat de hogere overheid verwacht.

Samenvatting van het artikel in het infoblad:
•
Wat wordt er al gedaan?
•
Opvang 9 mannen
•
Bekijken wat verder mogelijk is
•
Op eventuele vraag van hogere overheid ingaan
•
Wat kunt u doen
•
Vrijwilligers zijn, gift doen
•
Materiaal doneren
•
Verhuur een woning
•
Wordt voogd
Contactpersoon OCMW: Inge Strobbe
De GROS is tevreden dat er een duidelijk overzicht wordt gegeven. Ze zitten echter nog met
enkele vragen en vragen het volgende aan het OCWM:
VRAAG: Is het mogelijk dat het OCMW pro-actief gaat werken rond de vluchtelingenproblematiek? Bijvoorbeeld in het zoeken naar huisvesting voor een of meerdere gezinnen. De GROS
wordt graag verder op de hoogte gehouden. Vanuit de GROS willen we initiatief nemen om
mogelijke acties mee te ondersteunen.

6. Dag van het Wereldpark
Zondag 29 mei
Omdat er de vraag was vanuit de GROS om een wereldfeest te organiseren, en we dit graag
willen koppelen aan een reeds bestaand evenement, zullen we Dag van het Park uitbreiden en
zal het dit jaar in het thema van wereldburgerschap staan.
Er is hiervoor een subsidiedossier ingediend bij de provincie. Er zullen verschillende workshops zijn, een werelddorp, muziek en animatie. Er zal ook gevraagd worden aan leden van
de GROS om met hun eigen vereniging een standje te houden en hier zelf een invulling aan te
geven. Meer informatie volgt.
Indien leden van de GROS ideeën hebben voor workshops in het thema van wereldburgerschap of verdere invulling zien kunnen ze dit melden en kan het bekeken worden of dit vanuit
de gemeente kan geregeld worden.
De verdere voorbereiding wordt in de komende vergaderingen opgenomen, al dan niet met
een tijdelijke werkgroep.

7. Evaluatie WAT NU?!
De WAT NU?! – infoavond met Dries Lesage op 16 oktober in de bib van De Pinte.
Een positieve evaluatie. De spreker en het onderwerp waren zeer boeiend. We willen volgend
jaar verder met dezelfde titel en zullen zo jaarlijks vanuit de GROS een actuele infoavond
houden. We beslissen de datum voor de WAT NU?! in mei zodat we dat kunnen communiceren naar de Erasmusschool. Zij hadden interesse om hieraan deel te nemen als school. Er is
ook 500 euro budget voorzien in het subsidiereglement bij de provincie voor een spreker voor
volgend jaar. Een voorstel was David van Reybroeck.
Concreet: WAT NU?! 2016 voorbereiden

8. Allerlei
-

De subsidiedossiers internationale solidariteit zijn aangepast
- Terug te vinden op de site van De Pinte
- Indienen voor eind januari

-

Workshops Djapo aan de 6de leerjaren over sociale bescherming, 7 klassen, positieve
reacties
Aanvraag gratis gebruik gemeentelijke infrastructuur, de Veldblomme.
Fototentoonstelling Protos: water in de wereld, november, Bib
11.11.11 verkoop op 7 en 8 november. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Colette
Verslype
Data GROS vergaderingen 2016 : 2/2 12/04 7/06 13/09 8/11
11 novemberherdenking – woensdag 11 november 2015: Raadzaal gemeentehuis De
Pinte:
o Aansluitend op de herdenking aan het monument
o Thema: Oorlog- vrede –vluchtelingen…
o Om 11u korte uiteenzetting over de actuele vluchtelingenproblematiek door
Bram Oosterlijnck, integratiemedewerker Rode Kruis opvangcentrum Menen
o Organisatie: 11 groep De Pinte i.s.m. GROS en gemeente De Pinte

-

9. Activiteiten kalender
29 oktober
8 november
7 en 8 november
11 november

Demonstratie avond Istuti
Roemeense maaltijd Nona
11.11.11 verkoop
herdenking en receptie met getuigenis over vluchtelingen Bram
Oosterlijnckx (Rode kruis)
13 november
Film in de veldblomme tvv. 11.11.11: Deux Jours, une nuit
29 november
Acres of hope benefietmaaltijd
29 november
Klimaatmars Parijs - Climate Express
5 en 6 december
Cadeaubeurs
13 december
Soep op de stoep - welzijnszorg
12 en 13 december kerstmarkt
15 december
Vrijwilligers workshop
Januari
Nieuwjaarsreceptie
15, 16 en 17 januari Vredeseilanden campagne
30 en 31 januari
Damiaanactieweekend
13 maart
Sobermaal broederlijk delen
29 mei
Dag van het wereldpark
Data volgende vergaderingen 2015:
 09/12/2015
 02/02/2016

Volgende vergadering GROS: woensdag 9 december om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u00 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

